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ojubileuszowejnagrody
Dwukrotniezdobyłanagrodępodczas

Ogólnopolskich Przeglądów Słuchowisk
Radiowych. Za wybitne osiągnięcia arty-
styczneiwkładkulturalnynarzeczregionu
zostałauhonorowanaNagrodąMiastaKa-
towice,odznakami„Zasłużonydlarozwoju
województwa katowickiego” i Zasłużony
DziałaczKultury,dwukrotnalaureatkaNa-
grody Prezydenta Miasta Katowice. Dwu-
krotnie odznaczona Złotym Krzyżem Za-
sługi,uhonorowanaKrzyżemKawalerskim
OrderuOdrodzeniaPolski,w2007r.otrzy-
mała Srebrny Medal Zasłużony Kulturze
GloriaArtis.

EWANIEWIADOMSKA
Jest szefową
redakcji kul-
tury w Radio
Katowice SA.
Prowadząc
audycję „Moc
Kultury” oraz
programy
„Więcej Kul-
tury Proszę!”
i„Pozytywka”,
propagujewy-
darzeniaarty-

styczne w Katowicach i w całym regionie.
BędącczłonkiniąRadyProgramowejEuro-
pejskiejStolicyKulturyKatowice2016,pani
Ewainicjowałaiwspółorganizowaławiele
wydarzeń,m.in.wystawęzdjęćzwniosku
aplikacyjnego „Katowice – Miasto Ogro-
dów”. Pani Ewa Niewiadomska jest rów-
nież autorką wielu wywiadów z najważ-
niejszychfestiwaliwregionie,wtym:Festi-

walArsCameralis,Interpretacje,Gliwickie
SpotkaniaTeatralneczyKatowickiKarna-
wałKomedii.PaniEwazostałanagrodzona
„Srebrną Maską” za szczególny wkład
w rozwój tańca współczesnego w Polsce
i„Głową Otwartą na Teatr” za profesjona-
lizmitwórczezaangażowanie,zjakimopo-
wiadaodziałaniachTeatruŚląskiego.Spo-
łeczność ASP w Katowicach przyznała jej
nagrodę „ASP – Artyści Swoim Przyjacio-
łom”. Jest także laureatką „Aniołów Tea-
tralnych”, czyli nagrody Teatru Dzieci Za-
głębia za autorski cykl „Teatrzyk Wyo-
braźni”. Jej publicystyczna i reporterska
twórczość nie tylko znakomicie towarzy-
szy najważniejszym wydarzeniom w na-
szym regionie, ale łączy również refleksję
nadkulturązezrozumieniemkontekstów
społecznychigospodarczych.

DANUTAPIETRASZEWSKA
Z zawodu pedagog,
społecznik z wyboru
serca oraz chęci dzia-
łania dla dobra
wspólnego. Samorzą-
dowiec i posłanka
na Sejm V i VI kaden-

cji z wyboru powszechnego. Uro-
dziła się i wychowała w Rudzie Ślą-
skiej Kochłowicach.

W duchu śląskiej tradycji, gdzie
najważniejszym przykazaniem było
„nie przynosić rodzinie wstydu”.
Przez 30 lat pracowała zawodowo jako
nauczycielka, wychowując i ucząc ko-
lejne pokolenia uczciwości wobec sie-
bie i innych, poszanowania kultury,

historii oraz rodziny. W latach 80. ak-
tywnie uczestniczyła w zakładaniu
struktur Solidarności nauczycielskiej
w Rudzie Śląskiej. Była zawsze blisko
potrzebujących wsparcia. Jako uro-
dzony społecznik, swojej aktywności
nie zamykała w szkolnych klasach.

Dlatego w 2002 roku została
radną Rudy Śląskiej i objęła funkcję
zastępcy prezydenta miasta.
Oświata, kultura, pomoc społeczna
i sport – to była jej działka. W wybo-
rach parlamentarnych w 2005 roku
została wybrana posłanką z listy
Platformy Obywatelskiej. W wybo-
rach z 2007 r. uzyskała aż 22.790
głosów. To wynik świadczący o zau-
faniu. Dzisiaj Danuta Pietraszewska
jest jedną z najbardziej znanych i ce-
nionych – dzięki swojej aktywności
– parlamentarzystek.

Wchodzi w skład sejmowej komi-
sji śledczej ds. zbadania okoliczności
śmierci Barbary Blidy. Pracuje
w dwóch sejmowych komisjach sta-
łych - Edukacji, Nauki i Młodzieży
oraz Polityki Społecznej. Jest człon-
kinią Grupy Parlamentarnej Kobiet.
Od początku stycznia br. zasiada
w sejmowej podkomisji zajmującej się
przygotowaniem nowej ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Nie można nie dostrzec
jej odwagi i determinacji w pracy
na rzecz regionu. Dla niej liczy się su-
mienie i dobro Śląska. W tym jednym
momencie przestaje być politykiem.
Jest Ślązaczką.

BEATA
STELLA-HOŁOWIECKA

Doktor nauk me-
dycznych, ordyna-
tor Oddziału He-
matologii
i Chłoniaków Sa-
modzielnego Pub-
licznego Szpitala
Śląskiego Uniwer-
sytetu w Katowi-

cach. Mąż - Jerzy Hołowiecki, profesor
doktor habilitowany nauk medycz-
nych ze specjalnościami choroby
wewnętrzne, onkohematologia
i transplantacja szpiku kostnego.
Córka Aleksandra - doktor nauk me-
dycznych, syn Rafał – magister ekono-
mii. Doktor Stella-Hołowiecka jest
jedną z najlepszych i najbardziej ce-
nionych specjalistek w swojej dziedzi-
nie nie tylko w naszym regionie lecz
tkaże w kraju i zagranicą. Podajmy
tylko jeden przykład. Praca Poglądowa
Badanie choroby resztkowej (MRD)
metodą cystometrii przepływowej
w ostrej białaczce limfoblastycznej z li-
nii T (T-OBL) u dorosłych. Dla ce-
lów niniejszej pracy przedstawiono za-
lecenia sformułowane przez Polską
Grupę do spraw leczenia białaczek
u dorosłych oraz Polską Grupę Badaw-
czą Chłoniaków.

STEFANIA
SZYP

Nauczyciel dyplomo-
wany, muzyk, dyry-
gent, dyrektor Powia-
towego Ogniska Pracy Pozaszkolnej .
W2004 roku została nominowana przez
starostępowiaturybnickiegodonagrody
„Złotej Superaty” przyznawanej za wy-
bitne osiągnięcia w dziedzinie kultury
isztuki. W 2005 r. zdobyła nagrodę regu-
laminową w konkursie o nagrodę „Złotej
Superaty”. W 2007 roku otrzymała „Me-
dalKomisjiEdukacjiNarodowej”.Zdobyła
równieżZłotąiSrebrnąOdznakę„Zasłu-
żony w rozwoju województwa katowi-
ckiego” Od 1997 roku pani Stefania jako
dyrektorPowiatowegoOgniskaPracyPo-
zaszkolnej jest organizatorem powiato-
wychetapówFestiwaliKulturyMłodzieży
Szkolnej w kategoriach: zespoły mu-
zyczne,teatralneitaneczneorazkonkur-
sówrecytatorskichdlauczniówszkółpod-
stawowychigimnazjów. Organizujewar-
sztatyiszkoleniadlanauczycieli,konkursy
plastyczne,koncertyifestyny.Członkowie
kół plastycznych POPP zdobywają złote,
srebrneibrązowemedalewmiędzynaro-
dowych konkursach plastycznych (w In-
diach,wSerbii, wCzechach,wMacedonii
ina Słowacji).Członkowiekółteatralnych
POPP zdobyli GRAND PRIX i pierwsze
miejsca Złoty oraz „Srebrny Klucz do Ta-
jemnicWszechświata”naOgólnopolskich
KonkursachRecytatorskich.

Od 1997 roku p. Stefania Szyp jest organizatorem powia-
towych etapów Festiwali Kultury Młodzieży Szkolnej oraz
Konkursów Recytatorskich dla uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów. Organizuje warsztaty i szkolenia dla na-
uczycieli, konkursy plastyczne, koncerty i festyny. Człon-
kowie kół zainteresowań Powiatowego Ogniska Pracy
Pozaszkolnej zdobywają nagrody i wyróżnienia w etapach
międzynarodowych, ogólnopolskich oraz wojewódzkich.

Członkowie kół plastycznych POPP zdobywają Złote,
Srebrne i Brązowe Medale w Międzynarodowych Konkur-
sach Plastycznych (New Delhi w Indiach, Belgradzie w Ser-
bii, Ołomuńcu i Tryńcu w Czechach, Bitoli w Macedonii,
Dolnym Kubinie w Słowacji) oraz ogólnopolskich, woje-
wódzkich i powiatowych.

Członkowie kół muzycznych POPP są laureatami War-
szawskiego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego
„Varsovia Cantus”, Międzynarodowego Festiwalu Piosenki
Polskiej, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej,
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, Wojewódzkiego
Przeglądu Zespołów Artystycznych i Wojewódzkiego Festi-
walu Chórów Szkolnych w Częstochowie. Uzdolniony mu-
zycznie solista Mateusz Piecowski za wybitne osiągnięcia
wokalne otrzymał tytuł: „Talent Województwa Śląskiego”
w dziedzinie: śpiew estradowy na Festiwalu Talentów i Nie-
zwykłych Umiejętności Dzieci i Młodzieży Województwa
Śląskiego oraz zakwalifikował się do programu telewizyjne-
go: „Bitwa na głosy”, gdzie śpiewał w zespole Piotra
Kupichy.

Członkowie kół teatralnych POPP zdobyli pierwsze i dru-
gie miejsca, tzw. „Złoty” oraz „Srebrny Klucz do Tajemnic
Wszechświata” na Ogólnopolskich Konkursach Recytator-
skich w Starachowicach.

Osiągnięcia
Chór pod Jej kierunkiem zdobył:

- „Srebrny Kamerton” oraz dwukrotnie „Brązowy Kamerton” na Ogólnopolskim Konkursie Chórów
Szkolnych acappella w Bydgoszczy

- od 1987 roku wyróżnienia pierwszego stopnia „Specjalne” oraz wyróżnienia stopnia pierwszego na
Wojewódzkich i Powiatowych Przeglądach Zespołów Artystycznych Młodzieży Szkolnej oraz Festiwalach
Kultury Młodzieży Szkolnej

- pierwsze miejsca na Wojewódzkim Konkursie Piosenki „Barwy Przyjaźni”
- pierwsze miejsca na Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Tematycznej „Bóg się rodzi”
- chór koncertował w Budapeszcie oraz uświetnia imprezy lokalne i regionalne

Nagrody
- dwukrotnie: Nagroda Ministra Edukacji Narodowej „Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej

i wychowawczej”
- Medal Komisji Edukacji Narodowej „Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania”
- nominacja do Nagrody „Złotej Superaty” „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki”
- nagroda regulaminowa „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki w konkursie

o nagrodę „Złotej Superaty”
- Złota oraz Srebrna Odznaka „Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego”
- nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania
- nagrody Inspektora Oświaty i Wychowania
- nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
- nagrody Starosty Powiatu Rybnickiego

Stefania Szyp
ur. 11.11.1953 r. w Czerwionce

- absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach
- dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce,
muzyk, pedagog, dyrygent, radna Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
w kadencji 2006 – 2010 oraz 2010 – 2014.
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